
Voor- & nadelen

    Mandown alarmering

    Handmatige noodknop

    Geen terugkerende kosten

    Zelf programmeren

Geleverd met

     TWIG Embody

     Draagclip

     Gratis programmering

     Laadkabel

TWIG Embody Embed

TWIG Embody is een kleine draadloze noodknop op basis van GSM. De 
TWIG heeft drie druktoetsen voor de bediening van het apparatuur. De rode 
noodknop wordt geprogrammeerd met acties naar wens. Het is mogelijk om 
direct een telefonisch verbinding te starten op het moment dat u op de knop 
drukt. Het is daarnaast mogelijk om SMS berichten te versturen.

Bent u op zoek naar een draadloze noodknop dan is dit de juiste keuze. Via 
de keuzeschakelaar kunt u het juiste configuratie samenstellen.

Het voordeel van de TWIG ten opzichte van andere man-down apparatuur 
is de mogelijkheid om hier zelf een SIM kaart in te stoppen en het apparaat 
zelf te programmeren. U schaft het apparaat aan, stopt de SIM kaart er in 
en programmeert deze naar wens. Daarna kunt u zelf aan de slag! Hulp 
nodig, bel ons.

Kenmerken van TWIG

Water- en stofdicht conform IP67
Noodknop
Omvalbeveiliging
Laadkabel
SIM kaart (zelf aan te leveren)
GNSS (optioneel)
Binnenhuis plaatsbepaling SRD (optioneel)
ManDown functie (optioneel)

Mogelijke oplossingen met TWIG

Alarmering van alarmcentrale
Alarmeren van andere TWIG apparatuur in de buurt
Binnenhuis en buitenhuis locatiebepaling
Aanwezigheidsdetectie van TWIG apparaten
Scenario alarmeren op basis van locatie, gebruiker, tijdstip en vele 
andere factoren

Programmeren van de TWIG Embody

Het is mogelijk om deze TWIG Embody zelfstandig te programmeren met 
een micro USB kabel. De software voor de TWIG Embody is openlijk te 
downloaden op onze website. Ziet u dit niet zitten? Geef dit aan bij de 
bestelling en wij regelen het voor u.

Video van de TWIG Embody
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Extra informatie

Sku TWIG-EMBODY

Categories Twig, Alleenwerksystemen, Mobiele personenalarmering

Tags EmbodyEmbed, Twig, TwigEmbody

Gnss Ja, Nee

Protocol 2G, 2G/3G

Omvalbeveiling-mandown Ja, Nee

Srd Ja, Nee

Merk TWIG

Kleur Zwart

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Meer dan een webshop

 24/7 paraat serviceteam NL&BE

 ISO9001 gecertificeerd

 Klanttevredenheid van 8.7

 Motorola Platinum partner
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